
Единична електронна

помпа за изцеждане

 

Преносим комплект

 

SCF292/13

Проектирана за удобство
Вдъхновена от природата

Уникалната ни помпа Out & About без бисфенол-А е проектирана с електронна памет,

която ви дава контрол чрез запомняне и продължаване на вашия личен начин на изпомпване.

Стимулиране и изцеждане

Меките масажиращи възглавнички пораждат естествено освобождаване, както бебето

Вакуумът наподобява сученето на бебето, за непрекъснат поток мляко

Три режима

Със захранване от ел. мрежа, от батерия и ръчно

Позволява ви да кърмите по-дълго

Повече мляко, по естествен начин

Предимства и функции:

С изолирана чанта и хладилни пакети

Запаметява и проддържа ритъма



Единична електронна помпа за изцеждане SCF292/13

Акценти Спецификации

С изолирана чанта и хладилни пакети

Всичко, което ви трябва, за да поддържате

отделянето на мляко и съхранявате кърмата си,

когато сте далеч от вашето бебе.

Меки масажиращи възглавнички

Патентованите меки масажиращи възглавнички се

свиват и разпускат, като симулират сученето на

бебето и стимулират бързо и естествено

освобождаване

Лек вакуум за изцеждане

Лекият вакуум за изцеждане наподобява сученето на

бебето, за да се осигури непрекъснат поток от

мляко, изискващ по-малко изпомпване.

Запаметява и проддържа ритъма

Електронната памет научава и с натискане на бутон

продължава вашия персонален ритъм на помпане

На ток, батерия и ръчно

В допълнение на захранването от ел. мрежа тази

единична електронна помпа за изцеждане може да

работи и с батерия, и като ръчна помпа с цел

максимална гъвкавост.

Повече мляко, по естествен начин

Изцеждането осигурява кърма на бебето дори когато

не можете да сте наблизо

 

Мощност

Напрежение: 100-240 V

Страна на произход

Англия

Какво е включено

Акумулаторна батерия: 1 бр.

Стойка за бутилка/капак на фунията: 2 бр.

Контейнер за съхранение на кърма (125 мл / 4

унции): 2 бр.

Контейнер за съхранение на кърма (260 мл / 9

унции): 1 бр.

Хладилен пакет: 2 бр.

Чанта за носене с микровлакна: 1 бр.

Захранващ кабел: 1 бр.

Резервни части: 1 бр.

Пътнически комплект биберони:

1 бр.

Части за ръчна помпа, когато няма захранване: 1

Стадии на развитие

Стадии: 0-6 месеца
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